
 

   

 

   

 2021  פברואר 2

 פ"אתש כ' שבט
 67מס''באופן יסודי' 

 
 ,מנהלים, צוותי חינוך, מנהלי מחלקות חינוך ועובדי הוראה יקרים

בצד החיים בצל  חזרה אל שגרת הלמידהעומדת בסימן השנה"ל תשפ"א מחציתה של 

 קורונה.

עבור על רצף חינוכי וסדר יום זו  בתקופהאתם המנהלים וצוותי החינוך שומרים 

 ועל כך הערכתי הרבה , קשר רציף, איכפתיות ודאגההתלמידים

 

 רחמיםיחזקאל /  ויש להתפלא

 ויש להתפלא אפילו על עלה

 שניתק מענף ונמסר אל הרוח.

 כשערפל עולה כה קל להתעלם

 מעולם ועלעליו, מהפלא השלוח.

 ויש להתפלא כשחסד מתגלה

 אפלה ובכל קצה נשימה,בסמטה 

 כשקסם הבריאה מתכרבל בתוך עלה,

 בעוד יום אחד רגיל על פני האדמה.

 

 האגף לחינוך יסודי עומד לרשותכם בכל שאלה וצורך.

 תי סאסיא

לחינוך יסודי א'  אגףנהלת מ

 דינת ישראלמ

 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי 

 אגף א' לחינוך יסודי

 



 

 ונים מהאגף לחינוך יסודימידע ועדכ

 ג׳-א׳ גיל בשכבות ערבית או עברית לשפה למורים קורא קול .1

ג׳ במטרה -גם לתלמידי כיתות א׳ Online משרד החינוך מרחיב את מרכז הלמידה המקוון

  .ערביתהעברית וה ,ותלתת מענה וסיוע חינם בלימודי השפ

פועל במסגרת שיעורים פרטניים על ידי מורים מנוסים  Online כה המקווןמרכז התמי

ג׳ שיבחרו על ידי מחנכת הכיתה  -תלמידים בשכבות גיל א׳ 5-3לקבוצות למידה קטנות, 

אנו מזמינים אתכם, מורים בעלי ניסיון בהוראת השפה העברית   .בהתאם לצרכים שיוגדרו

קט מרכז התמיכה המקוון אתגר והזדמנות ים בפרויוהרואג׳ -או הערבית לכיתות א׳

  .עבורם, להצטרף למיזם חשוב זה

 ,עוד קצת מידע

  השיעורים יתקיימו ברשת בשעות הבוקר כחלק ממערכת שעות הלימודים בבית

 הספר

  ,על המורה לדאוג למפרט הטכני: חיבור לרשת אינטרנט, אוזניות, מיקרופון

  .מצלמת מחשב

 לפרטים נוספים בקישור המצ"ב

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/safa_kol_kore.pdf 

 

 הזמנה להכשרה להוראה עוזרי חינוך .2

בתי ספר, מכל המחוזות, המגזרים ובכל מעמד  2,500 -תוכנית עוזרי חינוך פועלת בכ

 חינוך )רשמי, מוכש"ר ופטור(.

ד' וללמד בקבוצות, -התוכנית החלה בתחילת השנה בשל הצורך לפצל כיתות בשכבות ג'

 מכל השותפים.  ומהר מאד תפסה תאוצה, הוקרה והערכה

מנהלי בתי הספר  - הצלחת התוכנית נובעת מהמעורבות הרבה של כל השותפים

תהליך ההכשרה שעוברים ו מחנכי הכיתותהמרכזים הבית ספריים, המדריכות המחוזיות 

 עוזרי החינוך, צוות המדריכות המחוזיות במטה והשלטון המקומי.

בימים אלה מוצע לעוזרי החינוך להתמקצע בתחום ההוראה בשני מסלולי 

הכשרה: הסבה לבעלי תואר אקדמי ותכנית לימודים לבעלי תעודת בגרות 

במסלול סדירים. עבודתם כעוזרי חינוך תוכר כחלק משעות ההתנסות בהוראה 

יות ועל ידי הדרכה פדגוגית מטעם המכללה. התכנית בשיתוף הרש הותלוו

 רוניות ומפעל הפיס. העי

 18.00בשעה  3.2.21יתקיים השבוע בתאריך  םמתענייניכנס 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/safa_kol_kore.pdf


 אנא עודדו את עוזרי החינוך להצטרף למהלך. להלן פרטי התוכנית

 https://musavim.mofet.macam.ac.il/ 

    לבתי ספר מובילים תכנית שביט .3

עידן חדש ביסודי, יוצאת לדרך. התוכנית שעד לפני שנה  -תוכנית "שביט"כי שמחים לבשר 

 נקראה "מובילי פדגוגיה", שינתה את שמה ומותאמת לעידן החדש ולרלוונטיות התקופה.

בתי ספר חדשים הצטרפו השנה לתוכנית מכל המחוזות בארץ ובסה"כ מונה התוכנית  60

בתי ספר, בעלי יכולת פדגוגית גבוהה ושאיפה להוביל ולפתח  120 -השנים 3ברצף 

 תהליכים פדגוגים חדשניים, רלוונטיים והיברדיים.

התוכנית מבוססת על ארבעה עוגנים: ניסוח עיקרון פדגוגי, טיפוח מנהיגות פדגוגית, שיתוף 

 בידע ושיפור מתמיד. 

מבוססים עם ארבעת העוגנים: במיקוד השינוי, התוכנית תעמיק בחמישה צירים ה

בדגש על חיבור בין אנשים,  יחסים ומנהיגותבפדגוגיה חדשנית,  העמקה ומקצוענות

, שילוב של זריזות זמישותבמודליים של מערכתיות, שיתופיות ורשתיות,  פיתוח רשתי

פרואקטיביות ורלוונטיות במצבים  -ויישומיותוגמישות בהתאם למציאות המשתנה 

 משתנים 

הספר  בתוכנית, יהוו מודל של מנהיגות ותרבות בית ספרית בהתחדשות ובהתפתחות בתי 

מתמדת, ויעסקו בשאלה: איך תיראה מערכת החינוך ביום שאחרי הקורונה?  תוך יישום  

 חמשת צירי הפעולה של התוכנית

יתקיים כנס ארצי לכל בתי הספר המשתתפים בתוכנית.  בהצלחה  17.2.21 -ב

 לכולם.

 בסגר מורים של רווחה קידום על במחקר ים/מורות תהשתתפו .4

 -העולם ברחבי ספר ובתי מורים, לתלמידים משמעותיים אתגרים הציבה הקורונה תקופת

 המשמעותיות להתאמות שנדרשו האוכלוסיות מבין היו ההוראה עובדי. בישראל וגם

, משפחתיים לחצים מגוון עם תלהתמודדו נדרשים מהם שרבים ותוך, קצר בזמן, ביותר

 שירי ר"ד י"ע המבוצע, ארצי מחקר הזמין החינוך משרד. ומערכתיים, ארגוניים, מקצועיים

 הוראה עובדי מתמודדים שעימם המרכזיים האתגרים את למפות שמטרתו, לביא

 זה מחקר. ובעקבותיה זו בתקופה להם לסייע העשויים המשאבים ואת, הסגר בתקופות

 באתגרים ולשתף קולם את להשמיע היסודיים הספר בתי ומורי למורות נותהזדמ מהווה

 ללמוד החינוך למשרד יאפשרו המחקר תוצאות.  הנוכחית התקופה של ובהזדמנויות

 לפרטים נוספים בקישור המצ"ב..   מהשאלונים שיעלו החשובים מהנושאים

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/research.pdf 

https://musavim.mofet.macam.ac.il/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/research.pdf


 פסטיבל התכנות .5

 !יוצא לדרך! והפעם מקוון 2021פסטיבל תכנות 

 15:00 - 19:00יום חמישי בין השעות  3.6.21 -פסטיבל תכנות חטיבת ביניים 

 10:00 - 11:30יום חמישי בין השעות  17.6.21 -פסטיבל תכנות יסודי 

 .רישום, דרך מוקד מקצוע של המורים שתלמידיהם רוצים להשתתף

 :רישום למוקד מקצוע

מיועד למורים בבתי ספר שמעוניינים ללמד את תכנית הלימודים  רישום למוקד מקצוע

 .הנמצאת באתר המקצוע

 . הסבר מפורט  בקישור המצ"ב

https://edu.gov.il/tech/MadaTech/megamot/Pages/csit.aspx 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/moked.pdf 

 לרשותכם קישור ישיר למוקד מקצוע

https://moked.education.gov.il/ 

 יסודי למורי -' סקראץ בסביבת אלגוריתמיקה .6

הפיקוח על השתלמויות עו"ה במינהל למדע ולטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת המקצוע 

אפיקים, היחידה לפיתוח מקצועי באורט ישראל, מודיעים בזאת על  מדעי המחשב ואורט

 .בסביבת סקראץ' בביה"ס היסודי פתיחת ההשתלמות אלגוריתמיקה

 l/files/yesodi/alon/alon67/scratch1.pdhttp://meyda.education.gov.i

fhttp://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/scratch2.pdf 

 קידום שיח חינוכי בשלושה מוקדים   -ושת שבועות המערכת של .7

לשנת הלימודים תשפ"א קצב משלה, שלא תמיד עולה בקנה אחד עם משאלתנו להתנהל 

בשגרת חיינו. מתוך אמונה עמוקה בכוחה המרפא של השגרה, ומתוך מחויבות מקצועית 

, אנו משתדלים למסרים ולתכנים הרגשיים, הערכיים והחברתיים עליהם אנו אמונים

גם השנה אנו נערכים  ,להמשיך וליישם את עיקרי עבודתנו באופן מותאם ועקבי. לפיכך

 :לקראת שלושת שבועות המערכת, מתוך מטרה לקדם שיח חינוכי בנושאים הבאים

 השבוע לגלישה בטוחה 

 שבוע מערכת החינוך נגד פגיעות מיניות 

 שבוע המשפחה 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/3weeks.pdf 

 

https://edu.gov.il/tech/MadaTech/megamot/Pages/csit.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/moked.pdf
https://moked.education.gov.il/
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/scratch1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/scratch1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/3weeks.pdf


ל ע מתחברים" בסימן א"תשפ ברשת בטוחה לגלישה הלאומי השבוע .8

 " בטוח

 שבוע. ברשת בטוחה לגלישה אומיהל השבוע את פברואר בחודש מציינים אנו, שנה כמדי

 השנתית מהתכנית חלק והינו פגיעה ומניעת ברשת מיטבית התנהלות לקידום נועד זה

 ". דיגיטלית אוריינות"ו" חיים כישורי", "ברשת חיים"

 א"תשפ, שבט' ל ועד שבט ה"כ, 7-12.2.21 התאריכים בין יחול הלאומי השבוע

 והמטה החינוך משרד בין בשותפות נקבע ושאהנ". בטוח על מתחברים" בסימן ויתקיים

 .105 ברשת ילדים על להגנה הלאומי

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/glisga.docx 

 

    מרץ –פברואר  –ימי לוח חודש  .9

 2021פברואר 
קישור למערכי   תאריך  שם היום 

 שיעור
בשבט ' ל יום המשפחה

12/2/2021 
, המשפחה יום

נועד , האם יום לשעבר
לציין את המשפחתיות 

. ומקומן בחברהוהאימהּות 
' בישראל הוא מצוין בל

מותה של  יום ,בשבט
 .הנרייטה סאלד

 המשפחה יום

יום הצדק 
 החברתי

 
 

השנה  20/2
 בשבת

הבינל החברתי הצדק יום
צדק  .20.2-אומי חל ב

חברתי הוא אחד 
מעקרונות היסוד לשלום 

ולשגשוג בקיום משותף של 
לשם . אומות ובקרב אומות
כך יש להעלות את 

ול החברתי הצדק עקרונות
 קדם שוויון בין המינים

 הצדק יום
 החברתי

יום , יום תל חי
הזיכרון ליוסף 

 טרומפלדור

, א באדר"י
23/2/2021 

יום הזיכרון ליוסף 
טרומפלדור ולחללי תל חי 

שנפלו בקרב על הגנת 
א באדר "יהיישוב ביום 

סיפור ( 1.3.1920)פ "תר
עמידתו ומותו של , חייו

יוסף טרומפלדור בקרב 
הפך לסמל של גבורה 

 והקרבה למען המולדת

 חי תל יום

 

 
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon67/glisga.docx
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_mishpacha/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_mishpacha/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_mishpacha/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/zedek-hevrati/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/yamim-meyuchadim/adar-tel-hai/


 
 2021מרס 

יום המאבק הבין 
 לאומי בגזענות

21/3/2021 
 

)השנה 
בחופשת 

 הפסח(

היא יחס   שנאת זרים
של עוינות כלפי האחר 

או השונה ממני, יחס 
הנובע מרגש של פחד 

ושנאה. גילויי אלימות , 
שנאה ואפליה כלפי הזר 

והאחר )גזענות( היא 
תופעה רחבה החוצה 
תרבויות ותקופות ויש 

לה ביטויים רבים 
מאפליה,  –ומגוונים 

תפיסה סטריאוטיפית 
ועד אלימות על רקע 
גזעני המופנית כלפי 

קבוצות מגוונות ובהן 
מיעוטים אתניים 

 ולאומיים. 
שונות בין בני אדם 

מתבקשת ואף הכרחית 
של חברה לקיומה 

מתוקנת אך מרגע 
ששונות זו לובשת 

השוואה ערכית היא 
הופכת לגזענות ואפליה. 

התנהגויות שאסור לנו 
 כחברה לקבל. 

יום המאבק הבין 
 לאומי בגזענות

יום המעשים 
 וביםהט

תאריך לא ידוע 
 עדיין

יום המעשים הטובים 
התחיל בישראל לפני 
כעשור וכעת הוא יום 
-גלובלי המאחד יותר מ

מדינות בעשייה למען  93
 הזולת והסביבה

מערך שיעור יום 
 –המעשים הטובים 

 בין הצלצולים
 
 

דוגמאות ורעיונות 
 עשים טוביםלמ

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/2019/YomGizanout2019.pdf
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